แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๑. หลักการและเหตุผล
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสาคัญคือ การกระจายอานาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า
“Let the manager manages”
การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคล
ใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนกาลังคนเป็น
เทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่ าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาว
ได้เป็นอย่างดีด้วย แนวคิดที่จะทาให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านกาลังคน (Manpower/workforce Stability)
นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่
๑.ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทาให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กรและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่ม
นี้ได้ตลอดเวลา
๒. การเตรียมความพร้อมในการปูองกันการขาดกาลังคนหรือการสูญเสียกาลังคนในองค์กร เนื่องจาก
จะทาให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านกาลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพจะมี
รอบการเปลี่ยนผ่านหรือการหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งเรียกว่าจักรสายอาชีพ (Career
life cycle) เมื่อไร จานวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด สาหรับการวางแผน
กาลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจคานึงถึงได้แก่
๒.๑ ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จานวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจานวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะทาให้ผู้บริหาร
สามารถกาหนดสัดส่วนกาลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดกาลังคน
ในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดกาลังคนหรือไม่
๒.๒ ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝุาย
จะทาให้ผู้บริห ารทราบว่าจะมีพนักงานจานวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุหรือคิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมี
ข้อมูลมาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะทาให้ผู้บริหารสามารถ
ประเมินได้ว่าจะขาดกาลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหากาลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจานวนเท่าไรแล ะ
ตลาดแรงงานไหน

๒.๓ ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหากาลังคนในสายงานที่
มีค วามขาดแคลนได้จ ากที่ ใดและตลาดแรงงานแหล่ งใดมี ค นที่ ต้อ งการมากที่สุ ด จะท าให้ อ งค์ก รมี ความ
ได้เปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน
๒.๔ ปัจจัยด้านจานวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ผู้บริหารทราบ
โดยเฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดกาลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะทาให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณ
ล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจานวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น
๒.๕ ปัจจัยด้านการสูญเสียกาลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปี ปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่สาคัญปัจจัยหนึ่ง
เนื่องจากจะทาให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝุายไหนที่มีความจาเป็นจะต้องเตรียมกาลังคนเป็น
อันดับแรกและฝุายไหนที่ต้องมีการเตรี ยมกาลั งคนเป็นฝุ ายสุดท้ าย ทั้งนี้จะทาให้ผู้ บริหารสามารถกาหนด
แผนการขาดแคลนกาลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหากาลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า
สาหรับการวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จานวนคน การพัฒนาคนในองค์การ การ
ใช้คนและการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมี ปริมาณคน มีคนที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและ
คุณลักษณะตามที่ต้องการในหน่ ว ยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง ต้องมี
วิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคนไว้ ๔ ประการ ดังนี้
๑. การวางแผนกาลังคน คือการวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของกาลังคน การ
กาหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพสาหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสาหรับการวางแผนคัดเลือกและ
การเลื่อนตาแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าทางาน
๒. การวางแผนกาลังคน คือการวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง
ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ
๓. การวางแผนกาลังคน คือ นโยบายด้ านกาลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตาม
กรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่โครงสร้างของประชากร
และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร
๔. การวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการที่ทาให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของ
บุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัด
สูงสุดสาหรับความสาคัญของการวางแผนกาลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
๔.๑ การวางแผนกาลังคนทาให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
๔.๒ การวางแผนกาลังคนทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งนี้เพื่อปรับการใช้กาลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๔.๓ การวางแผนกาลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับ
กระบวนการวางแผนองค์การ

๔.๔ การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่พนักงานผลิตได้กับ
เกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้
๔.๕ การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรใน
แต่ละอาชีพและในละระดับ
๔.๖ การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภทและระดับทักษะของ
บุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดให้ ซึ่งจะเป็ นผลทา
ให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
๔.๗ การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพื่อการ
กาหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ
๔.๘ การวางแผนกาลังคนจะทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจานวนมากและต้องใช้เวลามาก

องค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านลานได้นาหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดังนี้
หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๓ ห่วง คือ ทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้
ห่วงที่ ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง มีการกาหนดกรอบอัตรากาลังอย่างพอประมาณมีความพอดี
ไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไป โดยพิจารณาจากภารกิจ อานาจหน้าที่ของท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
และเพื่อให้การบริการสาธารณะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ห่วงที่ ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การกาหนดกรอบอัตรากาลังจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น
ห่วงที่ ๓ คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การกาหนดกรอบอัตรากาลังดาเนินการถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๒ เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
เงื่อนไขที่ ๑ เงื่อนไขความรู้ คือ ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติงาน คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรและการ
ดาเนินชีวิต
เงื่อนไขที่ ๒ เงื่อนไขคุณธรรม คือ ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความตระหนักในคุณธรรมมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรและการดาเนินชีวิต

ซึ่งหากบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้แล้วก็สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และจะนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี”
ประกอบกับ
๑. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้
คานึ งถึงภาระหน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบ ลั กษณะงานที่ ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิน่ (ก.กลาง) กาหนด
๒. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้
เกิ ด ความเหมาะสมและให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความคล่ อ งตั ว
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากาหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓. คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์
อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
จากหลักการและเหตุผ ลดังกล่ าว องค์ การบริห ารส่ วนตาบลบ้านลาน จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องจัดทา
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๕ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังและเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๗ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๘ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน มีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากร
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.)

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ซึ่งมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ๑ คน เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ แผนพัฒ นาจั งหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล นโยบายของรัฐ บาล มติคณะรัฐ มนตรี
นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรร
อัตรากาลัง ตามส่วนราชการต่างๆให้เหมาะสมกับเปูาหมาย ภายใต้กรอบการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่
ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจใน
อนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลั งให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัด ขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ
๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง
๓.๕ การวิเคราะห์ ผ ลงานที่ผ่ านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลั งเป็นการนา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้อง
ใช้สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยอาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/
เกลี่ ยอัตรากาลั งใหม่เพื่อให้ เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่ ว น
ราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือนาประเด็นต่างๆอย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
พื้นที่และการจั ดโครงสร้างองค์กรว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เรื่องการเกษียณอายุราชการเพื่อ
เตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ เรื่องความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียซึ่งเป็นการสอบถามหรือสัม ภาษณ์มุมมองต่างๆซึ่งจะทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกรอบอัตรากาลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะ
งานใกล้เคียงกัน

๓.๘ มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓.๙ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
๒.๑ วิสัยทัศน์
“การบริหารจัดการที่ดี กีฬาเด่น เน้นวัฒนธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
๒.๓ เป้าประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาด้านการกีฬา การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุขและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร
๒. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะ ฟื้นฟูแหล่งน้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดตามหลักธรรมมาภิบาล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
๒.๔ ตัวชี้วัด
๑.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ
งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
๒.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ

๒.๕ ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.
อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน
องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนิน
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ และพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สร้างเสริมสุขภาวะ
ในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน และพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.บ้านลาน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้า ท่อลอดเหลี่ยม
ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้าอุปโภคบริโภค
อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ปูายจราจร
กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ และ
ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อป
พร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตสานึก
ให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความ
มั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในปุาชุมชนปุาต้นน้า ปุา

สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า สร้าง
และซ่อมแซมฝายชะลอน้า ตามพระราชดาริฯ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย กรรม
และการลงทุนและการท่องเที่ยว
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลบ้าน
ลาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ที่ดี
ประสิทธิผล
๒.๖ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๓. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
๔. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
๕. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและการ
ควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๖. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานคลอบคลุมถึงการทาผังเมืองอย่างเหมาะสม
๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๓. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
๓. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว
๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพแก่
ประชาชน
๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุนในระดับชุมชน
๓. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาสมรรถนะการทางานของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๓. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้สานักงาน และสิ่งก่อสร้าง
เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน การ
คลัง และงบประมาณของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๕. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๕. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน มี ปัญหาและอุปสรรคในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความ
ต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการ
ประชาชนอย่างแท้จริง ดังนี้
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๑. มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
๒. ไม่มีอาชีพเสริม / ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
๓. ประชาชนว่างงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว / อพยพแรงงาน
๔. ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ / ขายไม่ได้ราคา / ไม่มีตลาดรองรับ
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. การคมนาคมไม่สะดวกถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินและลูกรัง มีน้าท่วมในฤดู ฝน ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ ไม่มีท่อระบายน้า
๒. ไฟฟูาและไฟฟูาแสงสว่างไม่เพียงพอ
๓. การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก โทรศัพท์สาธารณะที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ
ปัญหาด้านสังคม
๑. ปัญหาเด็กเล็ก คนชรา คนพิการ ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
๒. ขาดการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม และศิลปกรรมอันดี
๓. ปัญหายาเสพติด
๔. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย ขาดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ปัญหาด้านแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
๑. ขาดแคลนน้าในการทาการเกษตรในฤดูแล้ง แหล่งน้าตื้นเขิน ฝายกักเก็บน้าที่มีอยู่ชารุด
๒. ขาดน้าบริโภคที่สะอาด และไม่มีเพียงพอต่อความต้องการ (ขาดภาชนะในการกักเก็บน้า)
ปัญหาด้านสาธารณสุข
๑. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน (ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตัวเอง) ขาดการเรียนรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๒. ปูองกันโรคระบาด (โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโลซิส)
๓. ปัญหาการให้บริการภาครัฐด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
- ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย
- ขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน
๔. ปัญหาโรคเอดส์ (ประชาชนขาดความระมัดระวังและขาดความรู้ในการปูองกันโรคเอดส์)
ปัญหาด้านการเมือง / การบริหาร
๑. ประชาชนขาดความรู้และไม่สนใจในสิทธิและหน้าที่ของตน เบื่อหน่ายการเลือกตั้ง
๒. ผู้บริหารและสมาชิก อบต. ขาดความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
๓. เจ้าหน้าที่ / งบประมาณ / เครื่องมือ ไม่เพียงพอกับภารกิจที่พึงมี
๔. ระเบียบ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและแนวทางในการปฏิรูปขาดความ
ชัดเจน
ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๑. ประชาชนขาดความรู้ ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าเกณฑ์ และไม่สนใจที่จะศึกษา
เล่าเรียน
๒. ขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร
- ไม่มีห้องสมุดประจาตาบล
- ไม่มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม

๓. ขาดหน่วยงานที่จะยกระดับการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างจริงจัง
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๑. ขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
๒. ไม่มีสถานที่ในการกาจัดขยะมูลฝอยที่พอเพียง
๓. ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เช่น โรงเลี้ยงหมู ลานมัน
ความต้องการ
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
๑. ให้ประชาชนมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
๒. มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
๓. เพิ่มราคาผลิตผลของเกษตรกรให้คุ้มค่ากับการลงทุน
๔. ราษฎรไม่มีหนี้สิน
ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและใช้ได้ทุกฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นถนนในหมู่บ้าน ถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตาบล และถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๒. มีไฟฟูาแสงสว่างเพียงพอ
๓. มีระบบติดต่อสื่อสารที่สะดวกและเพียงพอ
ความต้องการด้านสังคม
๑. เด็กเล็ก คนชรา คนพิการ ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอ และอบอุ่น
๒. ให้มีการอนุรักษ์และสืบทองประเพณีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี ต่อไป
๓. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ปลอดยาเสพติด
ความต้องการด้านแหล่งน้า
๑. มีน้าในการทาการเกษตรฤดูแล้งที่เพียงพอ
๒. มีน้าเพื่อบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ
ความต้องการด้านสาธารณสุขและจิตใจ
๑. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
๒. มีบ้านเรือนที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
๓. มีสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ในการออกกาลังกาย
๔. ปราศจากโรคระบาดต่างๆ
๕. มีความรู้ในการดูแลตัวเองและปฐมพยาบาล
๖. มีเครื่องมือในการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย
๗. มีเจ้าหน้าที่ ให้การรักษาเฉพาะด้าน

ความต้องการด้านการเมือง / การบริหาร
๑. ประชาชนมีความรู้และสนใจในการปกครองในระดับต่างๆ
๒. ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด
๓. อบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิก ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น
๔. พัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้น
๕. เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับภารกิจที่มี
ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๑. ประชาชนมีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้
๒. มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
๓. มีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนให้สืบทอดต่อไป
๔. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน
ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๑. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๒. มีการปลูกปุาในที่สาธารณะและหัวไร่ปลายนา
๓. มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี
๔. มีอากาศที่บริสุทธิ์ ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน

๖. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่ว มคิดร่ วมแก้ไขปั ญหาร่ว มสร้างร่ว มจัดทาส่ งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน จะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ยังได้เน้น
ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่ งเสริม และ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดระเบียบการศึ กษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน
ท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ

ตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))
(๒) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))
(๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา ๖๘(๓))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))
(๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓))
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา ๖๘(๔))
(๔) การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒))
(๖) การส่ งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิเสรีภ าพของประชาชน
(มาตรา ๑๖(๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(มาตรา ๖๘(๘))
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(มาตรา ๑๖(๑๗))
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้ ม ครอง ดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
(มาตรา๖๗(๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา ๖๗(๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗(๑๘))
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (มาตรา ๔๕(๓))
(๒) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ท างราชการมอบหมายโดยจั ด สรรงบประมาณหรื อ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))

(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓))
(๕) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖))
ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึง
ถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

๗. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน มีภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
การจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

ภารกิจรอง
๑. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓. การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

การวิเคราะห์ SWOTขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
๒. จุดแข็ง (Strength)
๑. มีคาสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านลานชัดเจน คลอบคลุมอานาจหน้าที่
ตามภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้
ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน
๒. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดทาแผน การทางาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการอื่น
๓. มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจการ
บริหารงานตามลาดับชั้น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย
๕. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในตาบล
๖. สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถออก
ข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย
๗. สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจ
และกาลังงบประมาณ
๘. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง
๙. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง
ทาให้คล่องตัวในการบริหารงาน
๑๐. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย
๑๑. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๑๒. สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด
๑๓. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การทางานในระบบของเครือข่าย

จุดอ่อน (Weak)
๑. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลยังขาดแคลนไม่
เพียงพอต่อการบริหารงาน
๒. ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
องค์การปริหารส่วนตาบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนตาบลตอบสนองได้
น้อย
๓. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลมีการโอน – ย้าย
บ่อย และบรรจุใหม่ ทาให้เกิดการทางานไม่มีความ
ต่อเนื่อง และประสบการณ์ในการทางานน้อย
๔. ขาดแคลนน้าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรใน
ฤดูร้อน
๕. การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า กัญชา ฯลฯ
๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผน และ
ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น
๗. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพ
แบบเดิมๆ เช่น การปลูกอ้อย มันสาปะหลัง ฯลฯ
๘. งบประมาณค่อนข้างน้อย ทาให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ

โอกาส (Opportunity)
๑. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอานาจฯ
๒. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น
ตามลาดับแผนกระจายอานาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓. มีการปลูกพืช หรือทาเกษตรหลากหลายชนิด
ของประชาชนในตาบล
๔. กฎหมายกระจายอานาจฯ เอื้อต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
๕. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางานมาก
ขึ้น
๖. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี
มีความขัดแย้งทางการเมืองและขัดแย้งทางความ
คิดเห็นน้อย
๗. มีวัด และสถานธรรม ซึ้งสามารถพัฒนา
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชน และประชานในตาบล
๘. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัย
เรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ้งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึง
๙. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุม
ทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่อง
รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด

ข้อจากัด (Threat)
๑. อานาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯ
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
๒. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตาบล
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกากับ
ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค
๓. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น
๔. น้ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง
๕. ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่า
๖. การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ
๗. ประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการศึกษาของ
บุตร – หลาน ให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน
ราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น ๑๘ อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน ๑ อัตรา
พนักงานจ้า งตามภารกิจ จ านวน ๑๔ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๓ อัตรา ครู ๒ อัตรา ผู้ ดูแลเด็ก
๓ อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน ๔๑ อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจานวนมากในส่วนราชการ สานักงานปลัด กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่เพื่อรองรับปริมาณ

งานที่เพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ สานักงานปลัด กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

